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Sokneprestens have s. 9
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gudstjenester
s. 5

PÅ DEN ANDRE SIDA

Sommeren er her,
og den kom som bestilt i år også. En merkelig, usikker og
slitsom tid er lagt bak, og vi har lov til å glede oss over det
som venter. Men først tre ting:
Menighetsbladet er ikke noe debattorgan og skal heller
ikke være det. Likevel er vi nødt til å komme litt innom den
situasjonen prestene våre har vært i denne våren. Etter at
de forsiktig skrev at de på nåværende tidspunkt ikke ønsket
å foreta vigsel av likekjønnede, men samtidig presiserte at
alle som ønsket det, kunne vies i kirkene i Birkenes, opplevde de en behandling i media som var ille. Vi forstår at
noen blir provosert og opplever kirkens to syn som problematisk, men man burde forvente en mer anstendig måte å
legge fram sine motforestillinger på. Vi gjør som Birkenes
menighetsråd gjorde i en avisartikkel, vi heier på prestene
våre selv om det er ulike syn. Vi opplever prestene både
som kloke, varme og med integritet. En person i menigheten kom bort og proklamerte: «Vi trenger prestene våre
og vi trenger de skeive!» Prestene skal i vår folkekirke være
prester for alle, også for de som er sterkt uenige med dem.
På Engesland er noe interessant på gang. I bladet kan du
lese om hvordan en ny gruppemodell utprøves. Kirke og
bedehus har som alle andre, nedstengt normal aktivitet i
denne tida. Da har noen begynt å tenke alternativt omkring behovet for åndelige fellesskap. Kanskje kan dette
være en ide` til utprøving i de tre sokna våre. Behovet for å
komme sammen og kjenne på fellesskap ligger der som et
savn hos mange. Og det behøver ikke alltid være så organisert. Per Arne Dahl fortalte om en dame som alltid dekket
til en ekstra under kaffemåltidene i tilfelle en eller annen
stakk innom. Det er også et tips å ta med, -både å vente
uanmeldt besøk og det å stikke innom.
Til slutt: Det er fantastisk gøy å lese og se alle invitasjonene
til høstens barne- og ungdomsaktiviteter inne i bladet. Så
godt at planene og pågangsmotet er der. La oss stå sammen
om å gi barna våre det beste: Troen på seg selv og troen på
en kjærlig Gud som vil dem vel.
God sommer!
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(Foto fra Eskedalsløypa:RR)

Salme 31,15-16:

Herre, jeg setter min lit til deg;
jeg sier: »Du er min Gud.»
Mine tider er i din hånd!
NESTE NUMMER AV MENIGHETSBLADET

kommer ut i månedskiftet august/september.
Stoff til bladet må være inne på
roaldrokseth@gmail.com
innen 17. august
OBS!! Merk ny mailadresse!

FORSIDA:
Birkeland Soul Kids hadde sommeravslutning på kirkestedet med sukkerspinn og mye gøy. Disse fem koste
seg i alle fall.
Fra venstre Ingrid Ånesland, Tuva Ask Soldal, Regine
Hellerslien, Mary Sila Yaka og Oda Ånesland. Bildet er
tillatt vist. (Foto: Ann-Christin Hellerslien)
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Amigos i farta!
Tekst og foto: Cecilie Jordal

Vi på Amigos har i vår hatt besøk av prest Frode med flott
opplegg for barna.
Ragna Holm har også vært på besøk og lest fra Bibelen, og
barna tegnet tegninger til Frode fra fortellingen som han
også viste på gudstjeneste.
Vi har også malt med glassmaling og på takstein som vi
har pyntet med ute. Vi plukket også søppel på Herefoss for
å gjøre det pent til 17 mai.
Men mange av kveldene i vår har gått med til å lage
bålplass på utsiden av menighetshuset. Ungene har vært
ivrige og arbeidsomme. Bålplassen er nå ferdig, men vi
venter på at bålpannen skal bli levert. Flere har sponset oss
med blant annet grus til plassen og materialer til de flotte
benkene.
Vi har avsluttet for sommeren med en vellykket og morsom ettermiddag i Klatreskogen på Evje.

Vi på Amigos
vil ønske alle en
flott sommer!

Vann ved Herefoss kyrkje
20. juni kl. 17 er det friluftsgudstjeneste i
«Kjerkekilen» på stranda.
Temagudstjeneste om «Vann i Bibelen».
Etter gudstjenesten blir det salg av milkshake til inntekt for den nye ungdomsklubben.
Det blir også «gå-på-vannet» konkurranse.
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Kr. Himmelfartsdag
i friluft

Tekst og foto: menighetsbladet

Birkenes menighet og Birkenes historielag arrangerte Kr.
Himmelfartsdag, torsdag 13. mai, friluftsgudstjeneste
med vandretur på Åneslandsheia. Over 80 personer
hadde funnet veien til Ånesland. Friluftsgudstjenesten ble holdt på gården til Terje Ånesland. Menigheten
benket seg på en bakkehelling ned mot tunet på gården.
Menighetsmusiker Sondre Storstadmo hadde plassert seg
med sitt keyboard på terrassen og friluftsprest Sven Erik
Forfang stod på midt tunet.
Forfang understreket i sin preken at Kristus ikke blir
fjern ved sin himmelfart. Han blir faktisk nærmere oss
alle fordi hans nærvær i ord og sakrament gjør han nær-

Kirkebakken på Ånesland.

værende til alle tider og på alle steder. Jesus har flyttet
fra et sted til alle steder, fra en tid til alle tider. Han er nå
med oss alle dager.
Etter gudstjenesten gikk vandreturen videre til Bjelkeberg, ledet av naturlos Trygve Løland. Turen gikk langs
vei og over myr til den den gamle sommerfjøsen på
Bjelkeberg. Her nøt man medbrakt niste. Trygve Løland
fortalte om Bjelkeberg i gammel tid med sommerfjøsdrift og høsting på myrene. Vi fikk også høre en svært
spennende historie om det illegale motstandsarbeidet på
Bjelkeberg under andre verdenskrig.

Friluftsprest Forfang i aksjon

Tro og lys
Tro og Lys er en internasjonal, kristen
bevegelse som arbeider for at mennesker
med utviklingshemning og deres familier skal
finne sin plass i kirke og samfunn.
I Birkenes og Lillesand er det samarbeid om
Tro & Lys - arbeidet.
Samlinger høsten 2021 (om koronareglene
tillater det):
– Søndag 29.august i Steinars garasje på
Grasham (Birkeland).
– Søndag 3.oktober i Lillesand kirke/Tingsalen.
– Søndag 31.oktober i Lillesand kirke/Tingsalen.
– Søndag 5.desember i Lillesand kirke/Tingsalen.
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Kontaktperson i Birkenes:
Barbro Raen Thomassen.
Neste sommerstevne planlegges på
Birkeland folkehøyskole 1.-4.juli 2022.

17.mai i bilens tegn
Foto: Oddvin Uldal, Olav Kristian Dovland og Roald Rokseth

Drive-in-gudstjenester med påfølgende bilkortesjer ble årets
løsning på kirkens 17.mai-markering. I Herefoss ble det i tillegg
båtkortesje!

Givertjenesten på offensiven
Den nye lederen for givertjenesten i Birkenes menighet, Audvei Forseth Håbesland, er full av
pågangsmot og gode tanker om trosopplæringsvirksomheten i menigheten:
-Se på alle de flotte invitasjonene som barn og unge finner i dette bladet, sier hun, - Vi har
ivrige medarbeidere som verker etter å sette gode planer ut i livet, -om bare koronaen vil slippe
taket. Jeg tror på en flott høst. Og så er det rett og slett oppmuntrende å se den store flokken av givere som gjør
det mulig å drive dette arbeidet. Nå er det faktisk hele 88 faste givere, og det er rekord!
Audvei har lagt merke til at Birkenes Menighetsråd har gått inn for å øke ungdomslederstillingen, som Liv
Torunn Kildefelt har nå, fra 30 til 50 prosent. Dette er offensivt, og Audvei er full av lovord over hvor kreativt
det tenkes. Men det å satse på unge 15+, er krevende på ulike vis……
-Givertjenestekomiteen kommer tilbake i neste menighetsblad, lover hun, - og da håper jeg alle er klare,
avslutter hun kryptisk. RR

Unges misjon tar ferie
Så fikk denne gode gruppa fra Unges Misjon
(gruppe 1 av i alt 5 grupper) sin sommeravslutning likevel. P.g.a. voksen alder (navnet til tross)
var alle forskriftsmessig vaksinert, og fellesskapet kunne nytes med latter, sang og bursdagsfeiring. De satser på en normal høst og ønsker
alle nye velkommen til fellesskap om misjon.

Fra venstre Gerd Rokseth, Inger Lise Woie, Oddbjørg Beisland,
Gunvor Hofseth, Unni Hansen, Ellen Tveito, Inger Britt Vollan, Berit
Eikeland, Kari Marie Grønn, Eli Glidje. (Foto:RR)
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«Vi har jo aldri gjort det før!»
To av årets konfirmanter, Nora Rugsland og
Johannes Vreim Jørgensen, intervjues av ungdomsleder Liv Torunn Kildefelt ☺

😊

Det var spesielt å være i bårerommet og se en (tom) kiste,
snakke med presten (Torill) og å gå rundt blant alle gravstøttene.»
Har dere fått noen nye tanker/lært noe nytt dette året?
«Det er jo noen bibelhistorier og sanger jeg ikke har hørt
før, og jeg har vel reflektert over en del temaer, men jeg
kan ikke komme på noen konkrete eksempler akkurat
nå», forklarer Johannes. Nora nikker ivrig og sier hun
også forstår mye av kristendommen bedre nå.

Nora Rugsland og Johannes Vreim Jørgensen i front sammen med de
andre konfirmantene (Foto: LTK)

Rett fra skolen og til bedehuset, annenhver onsdag, har
de kommet strømmende. Konfirmantene. Det er onsdag
i dag, men nå er det kun to konfirmanter som har funnet
veien til bedehuset. Konfirmanttiden for 2021-kullet er
nemlig avsluttet, kun selve konfirmasjonen gjenstår for
de fleste. Nora Rugsland og Johannes Vreim Jørgensen er
her i dag fordi de er så greie og stiller opp til et lite intervju om hvordan de har opplevd dette året.
Hva har vært det beste med dette året? spør jeg, vel vitende om at det er et bredt spørsmål.
«Fellesskapet», kommer det kjapt fra Nora.
Turen til Dyreparken sitter friskt i minnet hos Johannes.
«Det var jo gøy», sier han med et smil.
Hva var det beste med samlingene (mat, sang, film, oppgaver?), og hva har ikke vært så bra?
«Alt!» sier Nora, og nevner fellesskapet igjen.
Johannes sier seg enig.
Til spørsmålet om hva som ikke har vært
bra, blir de tause (selv om jeg lover å ikke
bli fornærmet om det er noe). Det er tydelig
at bare det å treffe de andre konfirmantene,
være sammen om å lære om Gud og kristenlivet, spise sammen og synge sammen –
selve fellesskapet, har vært det beste med
konfirmanttiden.
Hvilket tema likte/husker du best?
«Av alle temaene og samlingene vi har hatt,
var det den dagen vi var i kirken og snakket
om døden, begravelse, sorg og håp som gjorde
mest inntrykk.
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Har dere noen tips til neste års konfirmanter?
Nora trenger ikke å tenke så lenge på dette, og rødmer
litt når hun kommer med sitt tips: «Husk å gå på gudstjenester jevnlig i løpet av hele året, så ikke det hoper seg
opp mot slutten!» Vi må le litt og tenker over hvor fort
dette året har gått.
Johannes vil anbefale å delta på online-gudstjenestene,
for «de er enklere å komme seg til (hjemme på en PC) og
varer ikke så lenge».
Nå får vi jo håpe vi ikke trenger å ha digitale gudstjenester noe mer (!), men et godt tips er det jo allikevel.
Er det noe du skulle ønske du visste FØR du valgte å bli
konfirmant?
«At det ikke er så skummelt som vi trodde!» sier de nærmest i kor.
Skummelt? spør jeg. «Nei, altså – at det ikke er masse
tester og ting man må kunne utenat osv.» forklarer
Nora. Aha – dere trodde det kom til å bli en slags «eksamen» på slutten? «Nettopp!» utbryter Johannes.
NÅ vet de at det hverken blir framføring eller eksamen
på konfirmasjonsdagen, og begge er rolige og fattet når
de tenker på den store dagen som kommer.
Litt nerver er det jo allikevel, for som Johannes så kjekt
poengterer; «jeg har jo aldri gjort det før!»

Vårens konfirmantkull. Resten konfirmeres til høsten. (Foto:RR)

Som et bitte lite plaster på såret da det ikke ble
konfirmantweekend i år, dro hele konfe-flokken
fra Birkenes, Herefoss og Vegusdal til Dyreparken en kveld. Nærkontakt med dyrene og
ubegrenset med pizza medførte en vellykket tur.
(Foto:RR)

Med ny menighetsmusiker følger nye kontakter
og nye muligheter! Den
9. mai fikk Birkeland
SoulTeens tilbringe dagen i et ekte studio på
Ansgarskolen, hvor vi
spilte inn vår versjon av
«The blessing». Kjempegøy! (Foto: L.T.K.)
Velkommen som konfirmant
i Vegusdal menighet.
Påmelding gjøres på
www.birkenes.kirken.no
Undervisning på onsdager
i kirka etter skoletid.
Leir sammen med
Birkenes og Herefoss.

Konfirmasjonsgudstjenester
kullet 2020/2021:
Birkenes: Lørdag 28.mai, lørdag
14.august og søndag 15.august.
Herefoss: Søndag 15.august.
Vegusdal: Lørdag 11.september.
På grunn av koronarestriksjoner
regnes det med at gudstjenestene
bare vil være for inviterte.
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TETT
PÅ

Øystein Lied – erfaren vikarprest
Tekst: Sven Erik Forfang. Foto: Solfrid E. Lied.

Øystein Lied er egentlig pensjonert prest, men har flere ganger stilt opp som
vikarprest i Birkenes. Han flyttet til Birkenes sammen med sin kone Solfrid
i 2013 for å komme nærmere familien. De har flere barn og barnebarn i
landsdelen. Øysteins mor kom fra Mosby, så han er halvt sørlending, selv
om han er født på Lillehammer.

Hvorfor ble du prest? Hvor har du vært
prest tidligere?
Jeg ble prest fordi jeg hadde gode forbilder og
var aktivt med i barne- og ungdomsarbeid i
yngre år. Særlig konfirmasjonspresten ble en
viktig rollemodell og han motiverte meg til å
gå denne veien. Jeg kjente også på et kall til
en slik tjeneste.
I studietiden kom jeg med i et miljø som hadde
kontakt med internasjonalt misjonsarbeid,
og jeg ble kjent med flere av lederne i de
forskjellige organisasjonene. I den tiden
ble også Solfrid og jeg et par, og vi stilte oss
villige til en tjeneste i Latin-Amerika.
Årene ute strakte seg over flere perioder, og
noe av det viktigste var å forme nye ledere til
den nasjonale kirken som vokste fram som en frukt av arbeidet. Dessuten var vi involvert i
flere sosiale prosjekter innen utdanning, lokal-radio, helse og jordbruk.
Det har blitt mange år i internasjonal tjeneste både i Ecuador, på Cuba og i Guatemala og
flere land i Mellom-Amerika. Det siste var i tjeneste for Kirkens Nødhjelp hvor jeg var
regionleder for KNs arbeid der noen år.
Hjemme i Norge var det naturlig for meg å søke prestetjeneste i Den norske kirke, vekselvis
som vikarprest, sokneprest og prostiprest. Dette har vært på Østlandet, i Hof i Solør,
Vingrom, Lillehammer og Ringebu.
Hvilket inntrykk har du fått av Birkenes menighet? Hvordan har tjenesten din vært?
Jeg har et positivt inntrykk av Birkenes menighet. Det er en trofast menighet som samles
om gudstjenester og frivillig arbeid. Jeg misunner kanskje Frikirken som har en fantastisk
plassering midt på Strøget. Vi har i det minste en sentral plassering av kirkekontoret, og det
er jo noe.
Når det gjelder tjenesten jeg har hatt, er jeg først og fremst takknemlig. Det har betydd mye
at Solfrid og jeg har kunnet stå sammen i tjenesten. Hun er journalist og har hatt mange
oppgaver.
Jeg husker hva biskop Georg Hille sa til meg da jeg ble ordinert i Lillehammer kirke. Han sa
at tjenesten din er først og fremst en gave, det er noe du har fått. Så la han til at Gud ved sin
Ånd vil gi kraft til å utøve tjenesten med glede, og Guds fred skal være med deg.
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Himmel og hav-e
Sokneprest Torill Farstad Dahl tenker, graver,
skriver og fotograferer i egen hage.
Jeg elsker hagen min. Den er ikke fin, den er alt for stor,
den er full av skvallerkål, snegler, rådyr og andre – for
meg -uønskede skapninger. Likevel elsker jeg den. Jeg
elsker å grave, så, plante, plukke, lukte og høste. Det er
deilig å bære, luke, løfte og vanne. Jeg liker det håndfaste,
konkrete, jordnære. På forsommeren dufter hagen av
liljekonvall, syrin og dagliljer.
Det beste med hagen min er at jeg kan plukke og hente
inn fra den. Jeg har alltid levende blomster inne fra hage,
skog eller grøftekant, fra de første bittesmå hvitveisene
tidlig om våren, til restene av hagens blomster langt ut i
november. Jeg lar blikket hvile på disse små velsignelsene
som deler plassen på bordet med brød, potet, salat, gulerøtter og levende lys.
I hagen er det 12-15 gamle rhododendronbusker. Jeg
fryder meg over blomstringen fra midt i april til slutten
av juni. I all sin prakt tvinger de blikket bort fra det som
ikke er vellykka. I vase står de lenge, og lurer oppmerksomheten bort fra skitne gulv og haugen med ubrettet
klesvask.
I min lille grønnsakshage dyrker jeg potet, gulerøtter,
mangold og spinat, bønner og squash, rødbeter og reddiker, løk og hvitløk. Jeg er ikke på noen måte selvforsynt,
jeg gjør mange feil og det er mye som ikke vokser som jeg
håper – men det gir meg stor glede.
Gleden handler om å kjenne seg jordfestet – å kjenne at
jeg har kontakt med den jorda jeg lever på, den som gir
oss mat, og som vi også selv er formet av, slik Bibelen forteller: «Herren Gud formet mennesket av støv fra jorden.
Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en
levende skapning.»

Jeg tenker lite når jeg jobber i hagen. Likevel er det en åndelighet i det å dyrke, luke, vanne og tilføre næring. Gud
har blåst sin livspust inn i støvet, og jeg deltar i Guds
gjerning i verden, jeg hjelper Gud med å skape orden
i kaos, motvirke utarming og ta vare på skaperverket.
Jeg deltar, helt konkret, i ørliten skala, i Adam og Evas
oppdrag på jorden.
Det er godt for mitt forhold til maten at jeg dyrker. Jeg
ber: «Gi oss i dag vårt daglige brød». Jeg vet at jeg får mer
enn nok av både brød og kjøtt, men når jeg dyrker noe av
det jeg og familien spiser, kjenner jeg på en større takknemlighet for det som vokser, for grønnsaker og poteter,
og for bondens arbeid. Jeg fortsetter å be den samme
bønnen, selv om jeg kan kjøpe poteter på butikken hvis
avlingen slår feil. Jeg ber sammen med hele menneskeheten, sammen med dem som ikke har brød og som vet
de ikke blir mette denne dagen heller: «Gi oss i dag vårt
daglige brød».
Om kvelden tenker jeg på Herren Gud, som en gang vandret i sin hage i den svale kveldsbrisen. Kanskje venter
Gud i min hage, og roper forsiktig: «Hvor er du?» Ikke
for å refse meg eller spørre hva jeg har spist, men for å la
meg kjenne duften av paradis.
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Hei! Vi gleder oss til høsten. Se om ikke noe av
dette passer for deg!
Ta kontakt med menighetspedagog Janna på
93896710 hvis du lurer på noe!
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SIDE
de kastet ut garnet der
Finn fem feil! Da
Jesus sa, fikk de så mye fisk at

Finn navn på 10 dyr!

båten nesten sank! De to bildene er nesten like. Finner du
de fem feilene på bildet under? (Tegning: Monica Bauleo)

Inne i rutenettet er det gjemt 10 dyrenavn. De står fra
venstre mot høyre, og nedover. Kan du finne alle?
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ikke blir regn i dag, sa
kengurumamma.
– Det er så travelt når
ungene leker inne.

11

Smågrupper,
Engesland bedehus
«Koronaen» som slo til vinteren 2020, førte til nedstenginger
av normale aktiviteter i kirke og bedehus. Mange begynte
å tenke alternativt omkring behovet for åndelig fellesskap.
Grupper fikk ny aktualitet.
På Engesland er vi så smått i gang med et opplegg for smågrupper og vi holder på å teste ut opplegget nedenfor med
noen få personer.
Som kristen er det mye fellesskap i det å snakke om felles
tro. Men kjenner vi hverandre? Hva er vår historie, hva har
vi blitt preget av og hvor er vi på vei?
Vi har forsøkt å lage et opplegg der vi kan formidle og lytte
til våre egne historier. Bibelen er tydelig på at fellesskap er
viktig for livet som kristen. Helsefaglig litteratur understreker også behovet vi har som mennesker for kontakt med
hverandre.
Kontakt kan man ha på flere nivåer. Det kan handle om vær
og vind, meninger om saker og ting, eller at man snakker
mer personlig.
Følgende opplegg for smågrupper er tenkt som et opplegg
over seks samlinger med varighet to timer hver gang. Hensikten er å bli bedre kjent med seg selv og med hverandre.
Selv om man ikke kjenner hverandre så godt i utgangspunktet, kan en slik gruppe bli veldig betydningsfull for de som
deltar.
Boka «Biografi. Veje til personlig udvikling» (Engelbrecht,
1993) ligger som en kilde og inspirasjon til tema og utdypende spørsmål for hver av de seks samlingene.
1.samling
BARNDOM
Ta med 2-3 bilder fra alderen 0-7 år.
Bildene må gjerne være fra en situasjon du forbinder med
den perioden.
Hva viser bildet/bildene
Hvem var dine foresatte på det aktuelle tidspunktet?
Hvor bodde dere?
Hvordan tror du at du ble ivaretatt?
Hvordan tenker du dine foresatte hadde det i livet da?
2.samling
UNGDOM, FAMILIELIV, SKOLE, FERIER
Hva tenker du på når du tenker på deg selv som ungdom?
Hvordan var det hjemme?
Hvilke interesser/hobbyer hadde du?
Leggerutiner på kvelden?
Venner?
Hvordan var det på skolen og hvilken rolle hadde du i
klassen?
Hva skjedde i feriene?
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3.samling
VERDIER
Hva var viktig for foreldrene? Hva brukte de tiden sin på?
Var det spesielle forhold som ble formidlet av meninger,
tro, ideologi, politikk, hva som sømmer seg?
Snakket dere om ting sammen? Var det taust eller var det
lov å si hva man tenkte og følte?
4.samling
HENDELSER, PERSONER
Lag en oversikt for deg selv med hendelser i livet og personer du har møtt som har hatt betydning for deg. Del
med gruppa det du har lyst til å dele av dette. Hvordan
mener du hendelsen/personen har preget deg?
Har du stått ovenfor valgsituasjoner i livet? Hva tenker du
i dag om valgene du har tatt? Tok du valgene selv eller var
andre med og bestemte?
5.samling
LIVET HER OG NÅ
Hvordan er balansen mellom arbeid, hjem, fritid?
Hva med jobben? Utfordringer? Meningsfullt? Trivsel?
Hva med personlige interesser? Trening? Åndelig føde?
6. samling
FRAMTID
Hvis livet går bra for deg, hvordan ønsker du at ting skal
være om fem år? Hva vil være et skritt i den retningen?

Struktur på samlingene
Samlingene av smågruppene skjer fortrinnsvis i hjemmene,
eventuelt på bedehuset om noen grupper skulle ønske dette.
Hver samling innledes med at alle deltakerne får hver sitt
ark hvor spørsmålene over er gjengitt. Innledningsvis ber
gruppeleder en kort bønn for samlingen som er ferdig nedskrevet på arket deltakerne har fått utlevert.
Samtalen gjennomføres ved at deltakerne etter tur presenterer seg selv ut i fra temaet på samlingen. Spørsmålene på
arket er kun veiledende. Det tas sikte på å kunne gjennomføre samlingen innen tidsrommet 2-2,5 timer. Nøktern servering.
Avslutningsvis leses et bibelord og gruppeleder ber en bønn
som er ferdig skrevet på det utleverte arket, eller en fri bønn.
I dette opplegget stiller alle som eksperter – eksperter på eget
liv! Kunsten å lytte til andre kan man øve på hele livet!
Vennlig hilsen
Siv Halldis & Per Helge Aas og Ole Morten Vegusdal

Tanker i tiden
Sommer i sør
I år skal alle på sommerferie til Sørlandet. Det virker i
hvert fall slik. Siden nyttår har sørlandske reiselivsbedrifter meldt om stor pågang av turister som vil leie hotellrom,
hus og hytter. Ja, fyrene på sørlandskysten ble fullbooket
for sommersesongen allerede i mars måned.
Hva er det som gjør sommeren i sør så populær? Er det
klima og natur? Er det severdigheter og aktiviteter? Er det
gjestfriheten og de blide menneskene? Kan noe av svaret ligge gjemt i slagordet «Sol – Sommer – Sørland», som
visstnok stammer fra 1930-tallet, og som ble skapt av solhungrige østlendinger.
Sørlandet er naturskjønt. Ja, pittoresk, vil noen si. Maleren Amaldus Nielsen fra Mandal har skildret det idylliske
Sørlandet. Bare se for deg «Morgen i Ny-Hellesund». Maleriet oser av natur-lyrisk stemning hvor de knausete svabergenes grå og rødlige fargetoner forenes med sommermorgenens soloppgang og kystens klare luft. Landskapet i
sør er avdempet, ikke skremmende og farlig. Flott skjærgård, lange sandstrender, lune viker og små fjorder. Dalsider med skogkledte heier opp mot fjellviddene. Klimaet er
mildt. Sørlandet har flest soldager av samtlige landsdeler
i Norge.
Slik naturen er, slik blir menneskene, sies det. Et sant
paradis av fredsæle og gjestfrie innbyggere. Godmodige
hummerfiskere langs kysten og saktmodige bønder i de
indre bygder. Sørlendingen er forsiktig og lite selvhevdende. Det sies om ham at selv når han går alene inn en dør,
passer han alltid på å gå sist inn. Han er også kjent for å ha
god tid. Om by-originalen «Kjutta» fortelles det at da han
var til legeundersøkelse, var ikke legen helt fornøyd med
tilstanden og bemerket: Pulsen din går altfor langsomt. –
Å det gjør ikke noe, svarte «Kjutta», æ har god tid!

festival, American Festival, Ibsen- og Hamsundager og
mye mer. Det er bygd opp infrastruktur som feriesentre,
gjestehavner, bobilanlegg, alpinsentre, golfbaner, sykkelruter, og lagt til rette for fotturer og badestrender.
Sørlandet har blitt en moderne region med universitet,
sentralsykehus, teater, kunstmuseum og symfoniorkester.
Her er jernbane, flyplass og ferjetrafikk. Det er ingen ting
som tyder på at dagens sørlendinger er etterkommere av
setesdølene som aldri rakk amerikabåten.
Sørlandets styrke er vekslingen mellom natur og kultur.
Her er det mulig å finne roen etter arbeid og hektiske aktiviteter. Naturen er aldri langt unna, og kulturtilbudene
er mange. Derfor finner mange det gode liv i sør, også i
ferien.
Hav og himmel kinn mot kinn.
Motortøff og sønnavind.
Måkereir og terneskrik.
Hvite hus i hver en vik.
Sjøsprøyt over glatte skjær.
Ingen lekser. Ingen klær.
Men vet du hva det beste er?
Jo, hele øya full av
svarte, søte, store bjørnebær!
(Inger Hagerup: Sommerøya)

Sven Erik Forfang

Sørlendingene har skapt seg sjarmerende småbyer med
hvite husklynger og stakittgjerder. Indre idyll, men utadvendt blikk. Sørlendingen har solgt fisk, tømmer og stein
til Europa. Skipsfarten har vært stor næring. I senere år har
plattform- og skipsutstyr tatt over. Kraftproduksjonen er
stor og verdiskapingen høy. Det har gitt rom for utvikling
av en rekke severdigheter og attraksjoner som Dyreparken i Kristiansand og Kaptein Sabeltanns rike, klatretårn,
mineralpark, musikkfestivaler, skalldyrfestival, protest-
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 Det lune hjørnet 
Kirkequiz

Kakestafetten
Kakeoppskriften fra meg blir til ei kake som så å si bare MÅ være
i fryseren. Den er likt av heile familien, store og små, -samt av
håndverkere på besøk. Og med masse epler i, er den nesten litt sunn.
Gøy at den opprinnelig kommer fra ei oppskrift som en av sønnene mine
lagde på skolekjøkkenet.
Jeg har dobla oppskriften og forandra litt. Lager den som «skuffekake» og
bruker glutenfritt hvitt mel, i stedet for hvetemel.
Så kan alle som ikke skal ha gluten, også spise den. Den blir like god, om
ikke bedre! Og husk å ha i masse epler, da blir den blir ekstra fuktig.
Her er oppskriften:

Eplekake (glutenfri)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g smør (jeg bruker meierismør)
4,5 dl sukker (jeg bruker rørsukker)
2 egg
3 dl lettmelk (evt laktosefri)
7,5 dl glutenfritt mel (evt 8 dl hvetemel)
2 ts bakepulver
2 ts vaniljesukker (gjerne CEMO sin)
8-10 epler
Sukker og kanel

Legg bakepapir i ei firkanta langpanne og pensle med smør.
Slik gjør jeg:
• Smelt smøret i en kjele. Hell det smelta smøret i en bakebolle.
• Mål opp og ha i sukker, egg, melk, glutenfritt mel (evt hvetemel) og
smakstilsetning.
• Rør godt.
• Hell røren over i den smurte forma. Bruk slikkepott.
• Kutt opp eplene i skiver, ta bort skallet og kjernehuset.
• Legg eplebitene som takstein i kakerøra.
• Strø på sukker og kanel

1. Reidar Sløgedal sluttet som organist i Birkenes
kirke i 2020. Hvor mange år var han organist i
kirken?
2. Olav Ditlef Tveit, kirketjener i Vegusdal, gikk
av med pensjon i 2020. Hvor mange år var han
kirketjener i Vegusdal?
3. Hvem utfører klokkertjenesten i Birkenes kirke?
4. I fjor ble det gjennomført et større
vedlikeholdsarbeid på Herefoss kirke. Hva gikk det
ut på?
5. I 1898 ble det gamle Birkeland bedehus innviet.
Hva var navnet på huset?
6. I hvilket år ble det nye Birkeland bedehus innviet?
7. I hvilken gate på Birkeland finner du
kirkekontoret?
8. I år 2000 ble det plantet et «tusenårstre»
ved Birkenes kirke. Hva slags treslag tilhører
«tusenårstreet»?
9. Hva het «nattkaféen» som ble åpnet på bedehuset
i 1992.
10. Det gamle bygdestevnet i Birkenes ble på
1980-tallet erstattet av et annet arrangement på
kirkestedet. Hvilket var det?
(Svar nederst på siden)

Det regner aldri på 17. mai, sa de på kirkekontoret, -det kan blåse og være kaldt, men aldri
regne! Alle kan ta feil.

Foto: RR

Stekes på rist på nederste rille, 180 grader C (ikke varmluft) i 45-55 min.
Når kaka er avkjølt, kan den deles i ca. 24 firkanta stykker og fryses.
Supre å ta opp i stykker etter behov.
Jeg utfordrer min nabo Gunn Svaland Aas, som jeg vet har mange gode
kakeoppskrifter.
GOD SOMMER!

Ellen Birkeland Tveito

Litt sommerlig humor
I et annet menighetsblad stod følgende å lese: «I sommer må kirketjeneren vår ha velfortjent ferie. Det ville derfor være til stor hjelp om alle ville
klippe gresset på sine egne graver.»
Marit satt i haven og ble riktig omsvermet av veps. Hun hadde lest om skapelsen på skolen og spurte ganske selvfølgelig: «Mamma, har Gud skapt
vepsene også?»
«Ja da, jenta mi.»
«Å,» sa Marit. «Det skulle han ikke ha gjort.»
På kirkebakken var det sommersøndag med kirkekaffe, og soknepresten
annonserte den vakre sommersalmen Den blomstertid nå kommer. -De
som ikke har salmebok, får se sammen, sa han.

Svar på kirkequiz:
1. 19 år. 2. 35 år. 3. Frivillige. 4. Skifte av tak. 5. Salem. 6. 1976. 7. Nordåsveien 2. 8. Eik. 9. Nikodemus. 10. Sommersøndag på kirkestedet.
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Døpte
BIRKENES:
Johanne Landås
Sondre Mollestad
Henning Røstad Imenes
Mathilde Suggelia
Ådne Gotten Myrvang
HEREFOSS:
Theo Langeid Heia
Sander Sundtjønn

Vigde
BIRKENES:
Jeanette Annie Jørgensen
og Preben Landås

Gravlagte/
Bisatte

KOMP
Diakoniutvalget i Birkenes menighet har vært på minikurs.
Daglig leder ved Frivillighetssentralen på Birkeland, AnneKarin Tveide, var kursholder. Hensikten er å introdusere et
hjelpemiddel som passer for eldre med begrensede digitale
ferdigheter, redusert syn, hørsel eller motorikk og/eller
som bor i god avstand til familie eller venner.
Frivillighetssentralen på Birkeland har mottatt penger
fra Statsforvalteren i Agder. De er brukt til å kjøpe inn 12
KOMP-skjermer. Dette er 21 tommers skjermer til overføring av videosamtaler , bilder og tekstmeldinger. Skjermene har kun en knapp – for på/av og lyd.
Hele opplegget betinger at den som disponerer dette, har
venner og familie som tar kontakt via skjermen. De behøver kun å laste ned en app, og så kan de ringe. Et lite kamera gjør også at de kan se hverandre. Mottakeren trenger
altså ikke gjøre annet enn å skru på og justere lyd.
Diakoniutvalget fattet interesse for denne nyvinningen,
og utvalgets oppgave blir i første omgang å være med å
formidle kunnskap om dette hjelpemiddelet til eventuelle
brukere. Utvalget formidler også forespørsler videre til
Frivillighetssentralen.
Med på bildet er Gerd Rokseth, Reidun Birkeland, AnneKarin Tveide og Liv Inger Fagerheim Tveide.
RR

BIRKENES:
Ruth Homme f. 1926
Magne Gunnar Hatlevik f. 1940
Arfinn Søbye f. 1929
Øystein Bergstøl f. 1943
HEREFOSS:
Einar Topland f. 1929
VEGUSDAL:
Olaus Stølen f. 1945

Birkenes menighetsråd har vedtatt
utvidelse av stilling som ungdomsleder
Birkenes menighet lønner ungdomslederstilling i 30% ved
givertjeneste. Stillingen ble utlyst i begynnelsen av 2020, og
Liv Torunn Kildefelt startet i jobben 1. september. De 30%
fylles av konfirmantarbeid, herunder administrativt ansvar
og undervisning, og ledelse av ungdomskoret Birkeland
Soul Teens.

Det er også ønskelig med for eksempel samtalegrupper for
konfirmantene, og/eller en form for ungdomskafe. Det er
også behov for en stillingsøkning dersom ungdomsleder
skal kunne delta på helgeopplegg (som konfirmantleir,
ungdomstinget, tur/festival med koret, trosoppæringskonferansen).

I trosopplæringsplanen som ble presentert for menighetsrådet i vår, inngikk "Fourteens" som er tilbud til den
viktige aldersgruppen i overgangen mellom barneskolen og
ungdomsskolen/konfirmasjonen, og "Videre" som er ledertrening for tiden 1-2 år etter konfirmasjonen. For å kunne
starte opp disse tilbudene, og styrke ungdomsarbeidet, er
det nødvendig å utvide ungdomslederstillingen.

Birkenes menighet har vedtatt å øke ungdomslederstillingen med 20%. Liv Torunn Kildefelt får dermed økt sin stilling for Birkenes menighet til 50% fra 1.september i år. Hun
har i tillegg 3% i menighetene Herefoss og Vegusdal.
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GUDSTJENESTEPLAN
Birkenes
27.06.2021
5. søndag i treenighetstida
Matt 7,21-29

11:00 Gudstjeneste.
Torill Farstad Dahl. Karen-Ingrid Witter
Offer: Menighetsarbeidet

04.07.2021
Aposteldagen/
6. søndag i treenighetstida
Matt 16,13-20

11:00 Gudstjeneste
Torill Farstad Dahl
Karen-Ingrid Witter
Offer: Tro og Lys
Nattverd
13:00 Dåpsgudstjeneste

11.07.2021
7. søndag i treenighetstida
Luk 19,1-10
18.07.2021
8. søndag i treenighetstida
(Mark 12,37b-44)
2. Kor 8, 9-15

Herefoss

Vegusdal

11:00 Gudstjeneste
Torill Farstad Dahl
Karen-Ingrid Witter
Offer: menighetsarbeidet

19:00 Gudsteneste
Torill Farstad Dahl
Karen-Ingrid Witter
Offer: Vegusdal bedehus

11:00 Gudstjeneste
Torill Farstad Dahl
Karen-Ingrid Witter
Offer: Menighetsarbeidet
13:00 Dåpsgudstjeneste

11:00 Gudstjeneste
Frode Eikrem. Sondre Storstadmo.
01.08.2021
Preken v/generalsekretær i
10. søndag i treenighetstida
Himalpartner, Tor Kristian Birkeland
Matt 18, 21-35
Offer: Himalpartner
13:00 Dåpsgudstjeneste

17:00 Gudstjeneste
Frode Eikrem
Sondre Storstadmo
Offer: Stiftelsen Skjærgårds

08.08.2021
19:00 Gudstjeneste
11. søndag i treenighetstida Frode Eikrem. Sondre Storstadmo
Mark 2,23-28
Offer: Acta. Nattverd
11:00, 12:30 og 14:00
Konfirmasjonsgudstjenester
14.08.2021
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Lørdag
Liv Torunn Kildefelt
Offer: Menighetsarbeidet
13:30: Konfirmasjonsgudstjeneste
15.08.2021
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
12. søndag i treenighetstida
Liv Torunn Kildefelt
Luk 8,1-3
Offer: Menighetsarbeiet

11:00 Gudsteneste
Frode Eikrem. Sondre Storstadmo
Offer: Misjonsprosjektet

11:00 Konfirmasjons-gudstjeneste
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Offer: Menighetsarbeidet

11:00 Gudstjeneste på Grasham
Torill Farstad Dahl
22.08.2021
Sondre Storstadmo
13. søndag i treenighetstida
Dåp
Birkenes Hornmusikk

Sommeråpningstid på kirkekontoret
I sommermånedene juni-august er kirkekontoret i
Nordåsveien 2 åpent:
Mandag kl.10-15. Tirsdag kl.12-15. Torsdag kl.10-15.
I uke 28 er kontoret stengt torsdag 15.juli pga ferieavvikling.

SOKNEPREST
BIRKENES
Torill Farstad Dahl
Mobil: 41452845
tord@birkenes.kommune.no

KIRKEVERGE
Helene Horverak
Mobil: 905 96 509
heho@birkenes.kommune.no

ORGANIST,
HEREFOSS og VEGUSDAL
Karen-Ingrid Witter
Mobil: 954 48 401
kawi@birkenes.kommune.no

Onsdag og fredag er kontoret i utgangspunktet stengt.
Men er kontordøra ulåst utenfor de offisielle åpningstidene,
er det bare å komme innom!
Tlf. kirkekontoret: 37 28 15 50, www.birkenes.kirken.no

SOKNEPREST
HEREFOSS og VEGUSDAL
Frode Eikrem
Mobil: 936 76 239
frei@birkenes.kommune.no

DAGLIG LEDER
FOR MENIGHETENE
Janne Dreessen Heia
Mobil: 480 91 771
jahe@Birkenes.kommune.no

MENIGHETSMUSIKER,
BIRKENES
Sondre Storstadmo
Mobil: 936 80 675
sost@birkenes.kommune.no
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GUDSTJENESTEPLAN
Birkenes

Herefoss

Vegusdal

11:00 Familieudstjeneste
Skolestartere spesielt invitert
29.08.2021
Torill Farstad Dahl og Janna R.
14. søndag i treenighetstida
Ånesland. Karen-Ingrid Witter
Offer: Menighetsarbeidet
11:00 Familiegudstjeneste. Sprell
levende. 4-årsbok
05.09.2021
Torill Farstad Dahl og Janna R.
15. søndag i treenighetstida
Ånesland. Sondre Storstadmo
Luk 10,38-42
Offer: Birkeland bedehus
13:00 Dåpsgudstjeneste

11:00 Gudstjeneste
Frode Eikrem. Sondre Storstadmo
Offer: Misjonsprosjektet
11:00 Gudstjeneste.
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Konfirmantpresentasjon og
50-års-konfirmanter. Lys våken
Offer: Trialgruppa

11.09.2021
Lørdag

11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter

12.09.2021
16.søndag i treenighetstida
Matt 5,10-12

11:00 Konfirmantpresentasjon og
50-års-konfirmanter.
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Offer: Menighetsarbeidet

19.09.2021
18:00 Gudstjeneste.
17. søndag i treenighetstida
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Høstens påskedag
Offer: Misjonsprosjektet. Nattverd
Luk 7, 11-17

11:00 Gudstjeneste.
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Utdeling til 1-6 åringer
Offer: Menighetsarbeidet

11:00 Gudstjeneste. Torill Farstad Dahl
Sondre Storstadmo. Høsttakkefest
Offer: Søndagsskolen Norge
26.09.2021
18. søndag i treenighetstida 13:00 Dåpsgudstjeneste
16:00 Småbarnsgudstjeneste. 2-årsMatt 8,5-13
bok. Torill Farstad Dahl og Janna R.
Ånesland. Offer: Menighetsarbeidet

Med forbehold om endringer
Følg med på hjemmesiden, Birkenes.kirken.no, avisannonser og plakater på kirkekontoret og ved
kirkene.
Forutsatt at smittevernreglene ikke blir innskjerpet, planlegges det for at gudstjenestene holdes
inne i kirkene.
Siden det er begrensning på antall deltakere i kirkene, blir dåp fremdeles tilbudt i egne
dåpsgudstjenester etter ordinær gudstjeneste. I gudstjenestelista er disse satt opp i Birkenes
kl. 13:00. I Herefoss og Vegusdal settes det dåpsgudstjenester kl. 12:30 ved behov. Kontakt
kirkekontoret☺ .
Nattverd blir feiret underlagt gjeldende smittevernrestriksjoner. Om noen ønsker nattverd hjemme,
ta kontakt med presten.

😊

MENIGHETSPEDAGOG
BIRKENES
Janna Risdal Ånesland
Mobil: 938 96 710
jaan@birkenes.kommune.no

KIRKETJENER
BIRKENES
Harald Mo Birkenes
Mobil: 481 58 950

KIRKETJENER
HEREFOSS
Oddvin Uldal
Mobil: 46665411

UNGDOMSLEDER
Liv Torunn Kildefelt
Mobil: 924 60 299
liki@birkenes.kommune.no

KIRKETJENER
VEGUSDAL
Per Helge Aas
Mobil: 916 31 166

KLOKKER
HEREFOSS
Gunn Kristine
Moldal Rødli
Mobil: 481 86 932

Ved besøk på kontoret:
– Ikke kom om du er syk.
– 1 meter avstand.
– Desinfeksjon tilgjengelig.
Vi har dessverre måttet redusere åpningstid på tirsdager da
stabsmøtet tirsdag morgen av smittevernhensyn holdes i et annet
lokale, og ofte tar lenger tid på grunn av vurderinger rundt smittevern og aktivitet. Når vi er på kontoret, er du velkommen inn!
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Det ringer
for 22. juli
Klokka 12 den 22. juli vil kirkeklokkene i våre
tre kirker ringe i 5 minutter. Dette gjøres for
å markere at det er 10 år siden «22. juli».
Terrorhendingene på Utøya og i regjeringskvartalet i
Oslo sentrum vil alltid bli stående som et svart og trist
minne i vår historie. Mange sliter fortsatt med ettervirkninger etter det forferdelige som skjedde.
Den norske kirke ønsker å stå sammen med folk over
hele landet og viser det blant annet ved å la kirkeklok-

kene ringe. Kirka ønsker også å gå i forbønn for de som
er berørt av 22. juli.
Alle 3 menighetsråd i Birkenes har bestemt å ringe med
kirkeklokkene i 5 minutter fra kl. 12. I tillegg vil Vegusdal kyrkje være åpen i 1 time fra kl. 12 i samme anledning.

Gapahuk på kirkestedet
Noen syntes det var litt drøyt med utegudstjeneste 31. januar - i minus 13 kalde, men korona-restriksjonene
gjorde det vanskelig å samles innendørs. Og når behovet for å komme sammen er større enn makeligheten,
skjer det grenseoverskridende ting.
Så da satt vi der i bålrøyken, Geir Knutson hadde kontakt med de fleste av trekkspill-fingrene sine, vi sang,
og Torill prekte. En ny tradisjon var etablert, for neste søndag kom folk tilbake i varmedressene sine, riktignok med unntak av en del hutrende, tynnkledde konfirmanter. Og siden har gudstjenestene blitt feiret
på Kirkestedet hele våren og inn i sommeren. Det er godt mulig Skaperen selv gleder seg litt ekstra over
friluftsmenigheten i Birkenes.
Kirkestedet er et godt sted, og vi vil gjerne fortsette å bruke
det. Med en gapahuk - slik at prest, organist, instrument og
lydanlegg kan stå under tak - kan bruken av stedet utvides.
Menighetsrådet har derfor satt i gang en prosess for å realisere
dette. En arkitekt har tegnet en god skisse, vi har en komité
bestående av Oddvar Glidje, Lars Saaghus og undertegnede.
På laget har vi også Magne Bue - som både vil skjære materialene og være med å sette opp reisverket. Vi vil ha behov for
dugnadshjelp for å bygge ferdig, og vi vil trenge økonomiske
bidrag. Menighetsrådet har satt en ramme for 60.000 - som vi
håper å kunne samle inn.
Gapahuken bygges slik at den både vil fungere som ly for
prest og organist, og et sted å feste blikket. Konfirmantgrupper kan samles der, barnehagebarn på tur kan sitte og spise
niste. Du kan også komme der alene, be eller meditere. Arkitektens skisse forholder seg respektfullt til både kirkegården
og kirkebygget, og har en enkelhet som gir konsentrasjon. Menighetsrådet er glade for at menigheten har omfavnet denne
muligheten for fellesskap.
Tore Thomassen
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Kanskje kirkestedet vil se slik ut etter noe tid.

Støtt våre annonsører – de støtter oss!
Tore Konnestad
Begravelsesbyrå AS
Tlf: 915 52 003
HELE SØRLANDET

Birkenes
Herefoss
Vegusdal
Alltid tilgjengelig – Tlf. 38 17 74 50

Innehaver: Arnold og Øystein Bjørklund

SPESIALFIRMA - GRAVMONUMENTER
Moy, 4870 Fevik. Tel: 37 04 72 31, Mobil: 97 53 47 05,
90088859, Fax: 37 04 71 48, E-post: info@fevikstein.com

4760 Birkeland, Tlf. 37 27 61 08
Mobiltlf. 957 33 955

Telefon 37 27 67 40

Åpent:
08 – 22
Lørdag:
09 – 20
nettbank

BIRKELAND

Åpent
07:00–23:00
Lørdag:
08:00–23:00

Rugsland Sandtak AS
MIN BANK – et naturlig valg

Tlf. 37 28 03 00 – Telefax 37 28 03 01
E-post: post@birkenes-sparebank.no, www.birkenes-sparebank.no

4760 Birkeland, Tlf. 37 27 63 16
Mobiltlf. 942 91 766 / 908 76 427

Baderomsmøbler
4760 Birkeland, Tlf./Fax: 37 27 65 00

for alle hjem

Rugslandsveien 337
4760 Birkeland
Mobiltelefon 91587800 / 97530390

4760 Birkeland, Tlf. 37 27 63 70
Mobiltlf. 945 83 644
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RETURADRESSE: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland

Birkenes kirke og Birkeland bedehus
høsten 2021
JULI
Søndag 04. kl. 11.00 Gudstjeneste v/Torill Farstad Dahl
Søndag 18. kl. 12.00 Gudstjeneste v/TFD
AUGUST
Søndag 01. kl. 11.00
Søndag 08. kl. 19.00
Lørdag 14.		
Eikrem
Søndag 15. kl. 11.00
Søndag 22. kl. 11.00
Søndag 29. kl. 11.00
SEPTEMBER
Søndag 05. kl. 11.00
			
		 kl. 11.00
Torsdag 09. kl. 19.30

Gudstjeneste v/FE
Gudstjeneste v/FE
Konfirmasjonsgudstjenester v/Frode
Konfirmasjonsgudstjeneste v/FE
Gudstjeneste på Grasham v/TFD
Familiegudstjeneste v/TFD og JRÅ
Familiegudstjeneste «Sprell Levende»
4-årsbok. TFD og JRÅ
Fokus NLM
Møte Israelsmisjonen

Torsdag 16. kl. 19.30 Misjonsmøte NMS. Tale: Catrine
			
og Thor-Harry Nordvoll. Sang: Jorunn Ask
Sørdal m.fl.                                      
Søndag 19. kl. 11.00 Gudstjeneste v/FE
Torsdag 23. kl. 19.30 Møte NLM Taler: Åge Solsvik
Søndag 26. kl. 11.00 Gudstjeneste v/TFD  Høsttakkefest
		 kl. 16.00 Småbarnsgudstjeneste v/TFD og JRÅ
			
2-årsbok
Torsdag 30. kl. 19.30 Ordinært årsmøte Bedehuset
OKTOBER
Søndag 03. kl. 11.00
Søndag 10. kl. 11.00
Torsdag 14. kl. 19.30
Søndag 17. kl. 11.00
Torsdag 21. kl. 19.30
			
Søndag 31. kl. 11.00

Fokus NLM
Gudstjeneste v/TFD
Møte NLM Taler: Leif Holthe
Gudstjeneste v/TFD
Mannsmøte NMS Taler: Jon Østby
Sang: Mannskor
Fokus NLM

NOVEMBER
Torsdag 04 kl.19.30
Søndag 07. kl. 11.00
		 kl. 18.00
Torsdag 11. kl.19.30
Lørdag 13. kl. 12

Møte NLM Tale: Johan Olsen
Gudstjeneste v/TFD
Minnegudstjeneste v/TFD
Møte Israelsmisjonen
Bedehusbasar

Søndag 14. kl. 11.00
		 kl. 11.00
Torsdag 18. kl. 19.30
			
Torsdag 25. kl. 19.30
Søndag 28. kl. 11.00
		 kl. 11.00
		 kl. 18.00

Familiegudstjeneste v/FE og JRÅ
Fokus NLM
Misjonsmøte NMS Tale: Gro Line
Gaudestad. Sang: Torill Hodnemyr
Noreamøte NLM Taler: Jostein Sæther
Høymesse v/FE
Fokus NLM
Lysmesse Speiderne og FE

DESEMBER
Søndag 05.
Søndag 12.
Søndag 12.
Fredag 24.
		
Lørdag 25.
Fredag 31.

Gudstjeneste v/TFD
Fokus NLM
Førjulskonsert
Gudstjeneste v/FE
Gudstjeneste v/FE
Høytidsgudstjeneste v/TFD
Kveldsmesse v/FE

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 18.00
kl. 14.00
kl. 16.00
kl. 12.00
kl. 18.00

JANUAR
Lørdag 01. kl. 12.00 Gudstjeneste v/TFD
Søndag 09. kl. 11.00 Hellig-tre-konger-møte
Fortsatt kan forandringer forekomme.

Øvelser og samlinger for barn og
unge på Birkeland bedehus:
Søndag kl. 11.00: Søndagsskolen: Følg med på kunngjøringer. Vi deltar i tillegg på familiegudtjenestene i kirka
Tirsdag kl. 17.30–18.30: Birkeland Soul Kids, 1.-4. trinn
Tirsdag kl. 18.30: Yngstes
(annenhver tirsdag 5. trinn og 6.–7. trinn
Annenhver tirsdag, kl. 19.30: Skolelaget, 8.–10. trinn
Onsdag kl. 17.30–19.00: Birkeland Soul Children, 5.–9. trinn
Onsdag kl. 19.00–21.00: Birkeland Soul Teens,
10. kl – 3. vgs
Onsdag kl. 09.30 – 11.30: Småbarnstreff
Annenhver søndag kl. 19.30: BUG/Krik

